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ВСТУП 

Актуальність. Проблема реабілітації дітей, які страждають на дитячий 

церебральний параліч (ДЦП), протягом багатьох років привертає до себе особливу увагу. 

Реабілітація спрямована на корекцію порушень у фізичній сфері. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров'я з початку 2000 року по теперішній час реєструється від 13 до 

15 випадків ДЦП на 1000 новонароджених, при цьому по частоті на перший план 

виходять спастичні форми. Зростаюча кількість інвалідів робить проблему їх реабілітації 

та соціальної адаптації особливо актуальною. 

Ситуація з дітьми відображає загальну тенденцію погіршення здоров'я населення 

країни. За офіційними даними, основними причинами дитячої інвалідності є: хвороби 

нервової системи та органів чуття - 52,45 (випадків на 10 000 дітей у віці до 15 років); 

психічні розлади - 31,2 випадку, з них 21,88 - розумова відсталість; вроджені аномалії 

розвитку - 28,2 випадків на 2015-2018 рік. 

Оптимальним способом вирішення проблеми інвалідності, є реабілітація дітей з 

раннього віку. Для ефективного вирішення проблеми необхідний пошук нових технологій 

реабілітаційної діяльності. 

Фізична реабілітація по праву займає провідне місце в соціальній інтеграції та 

комплексної реабілітації осіб з інвалідністю з церебральними паралічами, оскільки є 



природно-біологічним методом терапії. Протягом багатьох років як вітчизняними, так і 

зарубіжними дослідниками були запропоновані різні засоби фізичної реабілітації осіб з 

інвалідністю з церебральними паралічами. 

В останні роки в якості засобу реабілітації все активніше використовують 

іпотерапію. Іпотерапія - є не що інше, як форма лікувальної фізичної культури (ЛФК), де 

як інструмент реабілітації виступає кінь, процес верхової їзди і фізичні вправи, що 

виконуються людиною під час верхової їзди . 

Унікальність іпотерапії в тому, що завдяки впливу ритмічно впорядкованого 

моторного і сенсорного навантаження на пацієнта, при його тісному контакті з конем 

досягається стабільно виражений ефект.  

І. Штраус відзначає різноманіття біомеханічних впливів в поєднанні з емоційним 

ефектом, одержуваних при заняттях іпотерапією, неможливо досягти при використанні 

інших засобів фізичної культури. 

Науковою розробкою проблематики використання верхової їзди та кінного спорту з 

метою реабілітації хворих займаються вітчизняні і зарубіжні вчені. 

Мета дослідження: обґрунтування та складання методики застосування засобів 

фізичної реабілітації в комплексі з іпотерапією, в процесі розвитку рухових функцій як 

основи для реабілітації дітей  раннього віку зі спастичною формою ДЦП. 

Завдання дослідження 

1. Визначити рівень рухових функцій і формування навичок у дітей зі спастичною формою 

дитячого церебрального паралічу. 

2. Розробити методику  

3. Зміна рівня рухових функцій і навичок побутового самообслуговування у дітей зі 

спастичною формою дитячого церебрального паралічу в результаті застосування засобів 

іпотерапії в процесі педагогічного експерименту. 

Гіпотеза  полягає в припущенні про те, що застосування іпотерапії,як основи в 

фізичній реабілітації дітей зі спастичною формою дитячого церебрального паралічу, 

робить позитивний вплив на розвиток рухових функцій, що лежать в основі формування 

навичок побутового самообслуговування. 

Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури з досліджуваної проблеми, 

антропометрія, педагогічне спостереження, контрольні тестування, обробка та аналіз 

отриманих результатів. 

Об'єкт дослідження - фізична реабілітація дітей зі спастичною формою дитячого 

церебрального паралічу. 



 Предмет дослідження: засоби іпотерапії, що дозволяють створити основу для 

соціально-побутової реабілітації дітей зі спастичною формою дитячого церебрального 

паралічу за рахунок розвитку необхідних рухових функцій. 

 Організація дослідження. Дослідження реалізовувалося у місті Кремінна. 

Спочатку здійснювався аналіз джерел літератури з питань вивчення ДЦП у дітей. Потім 

була розроблена методика занять з фізичної реабілітації із застосуванням іпотерапії. За 

допомогою педагогічного експерименту виявлялась ефективність розробленої методики. 

  



ВИСНОВКИ 

Аналіз результатів дослідження рухових функцій і навичок побутового 

самообслуговування дітей  зі спастичною формою ДЦП показав, що пацієнти мали різні 

ступені рухових порушень. У зв'язку з цим, середня оцінка ступеня клінічних проявів до 

початку експерименту дорівнювала 2,2 балами. 

Розроблено методику занять з фізичної реабілітації із застосуванням засобів 

іпотерапії для дітей 2 - 3 років зі спастичною формою дитячого церебрального паралічу. 

Методика включає в себе 3 етапи проведення занять з виконанням вправ на коні, 

спрямованих на: 

 нормалізацію патологічного м'язового тонусу; 

  формування правильного рухового стереотипу; 

  стимуляцію тактильної і пропріоцептивної чутливості; 

  розвиток моторики рук і зменшення дизартрії; 

  підвищення рівня рухових функцій, що сприяє соціально-побутової реабілітації 

дітей з даним захворюванням. 

Проведений педагогічний експеримент показав, що середня оцінка стану рухових 

функцій у дітей зі спастичною формою ДЦП  до проведення курсу іпотерапії склала 2,0 

бала, оцінка ступеня соціально-побутової адаптації - 1,7 балів, оцінка мовних порушень - 

2,3 балів, комплексна оцінка ступеня тяжкості клінічних проявів - 2,2 балів. Низька 

ступінь соціально-побутової адаптації була обумовлена віком хворих дітей і невеликою 

тривалістю освоєння навичок, а також зайвої опікою з боку батьків. Висока оцінка мовних 

порушень була пов'язана з регулярним навчанням хворих дітей в процесі занять 

іпотерапією і у логопеда. 

Порівнюючи отримані результати по закінченню експерименту можна зробити 

висновок про те, що в більшості показників тестування була досягнута позитивна 

динаміка:  

 оцінка рухових функцій збільшилася на 25%; 

  комплексна оцінка ступеня тяжкості клінічних проявів - на 22%.  

разом з тим показники ступеня соціально-побутової адаптації зросли на 35%, а 

мовних порушень на 26%.  
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